Groepslessen voor volwassenen
Start To Crawl (STC)
Deze lessen gaan door op
maandagavond van 20u30 tot 21u30
woensdagavond van 19u tot 20u (nieuw!) of van 20u tot 21u
(niet tijdens de schoolvakanties, uitgezonderd zomerreeks in juli & augustus)
Losse beurten aan 15€ of abonnement mogelijk van 5 beurten aan 69€.
(toegang sportbad inbegrepen)

Start To Swim (STS)
Deze lessen gaan door elke woensdagavond van 18u tot 19u
(niet tijdens de schoolvakanties, uitgezonderd zomerreeks in juli & augustus)
Losse beurten aan 13€ en abonnement mogelijk van 5 beurten aan 59€.
(toegang sportbad inbegrepen)

INSCHRIJVEN: elke maand online inschrijven en dit per (meerdere) zwembeurt(en).
Je kan dus per maand zelf de data uitkiezen die voor u het best passen!
BETALING:
Graag centjes storten op onze rekening, AQUANIMO BE44 1431 1589 0045, met vermelding
van naam + losse beurt op xx of ABO STC / ABO STS. Contant betalen aan de lesgevers mag
ook (graag in omslag) of bij het langskomen aan de kassa van Aquanimo.
Bij een losse beurt kan je gewoon aanmelden aan de kassa van het zwembad en vraag je een
oranje toegangsbandje van Aquanimo, hiermee kan je 1x binnen & buiten voor de zwemles.
Voor een abonnementsbandje (10€ waarborg!) graag op voorhand langskomen aan de kassa
van Aquanimo en dit kan elke zaterdagochtend 8u30-12u of elke 1ste woensdag van de
maand 14u-16u30 (uitgezonderd schoolvakanties). Eventueel kan je het ook vragen aan de
lesgever en dan proberen we dit klaar te leggen aan de kassa tegen de volgende week.
Abonnementsbandjes kunnen automatisch verlengd worden na inschrijving en betaling, je
hoeft dus zeker niet langs te komen indien je reeds in het bezit bent van een
abonnementsbandje van Aquanimo (oranje bandje voor STC of STS).
VERZEKERING: bij een lessenreeks rekenen we geen lidgeld aan en hierdoor
is er ook geen verzekering voorzien. Indien gewenst kan u het invulformulier
afdrukken van onze website, afgeven aan Sophie of aan de lesgevers en 10€
betalen (geldig voor één schooljaar).
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